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Akademiens preses Kerstin Niblaeus 
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2016 

 

 

Den svenska skogen – värd att brukas 
 

Ers Kunglig Höghet 

Ers Excellens 

Herr Statsråd 

Ärade ledamöter 

Mina damer och herrar 

 

 

 

Så står jag här för fjärde och sista gången som preses på Kungl. Skogs- och Lantbruks-

akademiens högtidssammankomst. Det har varit ett privilegium, inte minst samarbetet med 

så många kunniga och engagerade ledamöter och vårt fantastiska kansli. Det är också med en 

viss stolthet som jag och vice preses kan konstatera att akademien nu står stark och med en 

sund ekonomi. 

 

Våra högtidssammankomster har alltid varit en årlig höjdpunkt och givits ett speciellt tema. 

2013 firade vi akademiens 200 år med en tillbakablick på vår glansfulla tillkomst och his-

toria. Året efter var temat Havet, sedan Framtidens jordbruk. Och nu Den svenska skogen – 

det förnybara guldet. 

 

Skogen och dess användning är en viktig samhällsfråga. Och ett område där vår akademi har 

en samlad kunskap som förmodligen är större än för någon annan organisation i Sverige. 

Bland våra ledamöter finns forskare, skogsbrukare, skogsindustrierfarna, representanter för 

myndigheter och organisationer. Dessutom har vi, mer än någonsin, ledamöter med stor 

kunskap om miljö och natur. 

 

Den svenska skogen – var kommer den ifrån? 

 

Först var det bara is. 2 000–3 000 m tjock låg den över det som idag är Sverige. För så där 

14 000 år sedan började isen smälta. Det tog några tusen år och isen gled fram över 

landskapet som en kvarn. Med hjälp av isälvar och ishav blev det sand och grus och 

lerjordar. Sen kom skogen. Frön och plantor fick fäste, hur är litet oklart. Kanske gick det till 

som det finska folkeposet Kalevala beskriver: 

 

Gamle vise Väinömöinen engagerade pojken Sampsa. 

”Gossen går och sår med omsorg, sår på marker och myrar, strör sin säd på hårda hällar.  

  



3 

 

 

 

 

 

Han sår furuskog på åsar, granskog över berg och backar, hedarna få hysa ljungen, 

smäcker småskog sås i dälder. 

Han sår björk i svanka svackor, al i lätt och lucker jordmån, han sår hägg där det är dävet, 

han sår sälg i kraftig mylla, rönn där goda gudar dyrkas, vide där det flödar vatten, han sår 

en i karga ängder, ekar invid åars stränder. 

Träden börjar gro och trivas, smäcker småskog börjar spira, granar skjuta skära toppskott, 

breda furor börja frodas, björken gror i sanka svackor, alarna på luckra lindor, häggen 

gror i dävna dälder, enarna i karga ängder, sköna bär får enebusken, häggen höljs av goda 

frukter.” 

 

Skogen växte under årtusenden och berikades med växter och djur. Människorna kom och 

började nyttja skogen men under lång tid i ringa utsträckning. Först på 1700–1800-talet 

växer insikten om skogens möjligheter. Carl Linnaeus konstaterar på sin Lappländska resa 

1732: 

 

”Stora skogar av tall står öde och fåfäng, ty ingen behöver timret, faller omkull och 

ruttnar bort. Frågan är om ej skulle meritera göra tjära och beck därav?” 

 

Tar fart gör skogsproduktionen en bit in på 1800 talet. Skogsindustrierna växer fram och 

exporten av trävaror ger viktiga inkomster till det fattiga landets utveckling. Den mörka 

hotfulla skogen med farliga rovdjur och kanske rövare besegras och blir en ekonomisk 

tillgång. En som beskriver detta förlopp är Selma Lagerlöf i Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige. Det handlar om Kolmården: 

 

”Den stora bergstrakten har i alla tider varit klädd med höga och väldiga träd. Ekar och 

lindar har stått i utkanterna och i dalgångarna, björkar och alar kring sjöstränderna, tallar 

uppe på de branta avsatserna och granar överallt, där de har funnit en nypa jord att växa i. 

Alla dessa träd tillsammans bildade den stora skogen Kolmården, som förr i världen var 

så fruktad, att envar som måste fram över den, bad till Gud och beredde sig på sin sista 

stund. Skogen fortfor att vara mäktig och farlig tills en vandrare råkade upptäcka malm i 

berggrunden. Nu bröts skogens makt. Kolare och vedhuggare drog in i den gamla hemska 

urskogen och gjorde nästan slut på den. När människan äntligen hade fått makt med 

skogen for de förfärligt illa fram med den. Gruvbrytningen minskade till lycka för skogen 

som växte sig frodig igen. Så började människorna hämta timmer och plank ur skogen 

som de sålde med förtjänst. De märkte snart att om de bara for förståndigt fram kunde de 

få sitt levebröd av skogen likaväl som av åkern och av gruvan. De lärde sig att vårda den 

och att älska den, de ansåg skogen som sin bästa vän.” 

 

Detta skrevs ungefär samtidigt som den första skogsvårdslagen beslutades av Sveriges 

Riksdag. Läget var ju att skogsbeståndet utarmats fortare än någon trott vara möjligt, 

skövlade och vanvårdade var skogarna. Men 1903 blev det lag på att hyggen måste 

återplanteras. 

 

Sedan dess har mängden skog mer än fördubblats. Och detta trots att skogsindustrin – inte 

bara trävaror utan mer och mer massa och papperstillverkning – under hela 1900-talet spelat 

en avgörande roll för Sveriges nationalinkomst och sysselsättning. Lönsamheten har gått upp 

och ner. Exportmöjligheterna har påverkats av omvärlden – det har varit krig, det har varit  
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ekonomisk depression. Men på det hela taget har skogen förblivit en pelare för den 

fantastiska utvecklingen av välståndet i vårt land under 1900-talet. 

 

Teknikutvecklingen har hjälpt till. Tungt och farligt manuellt arbete mekaniserades. 

Motorsågen kom på allvar i mitten av 1900-talet. Skogsvägar ersatte flottningsleder. Nya 

maskiner utvecklades, skördare och drivare, mer och mer avancerade med högre och högre 

produktivitet. De som arbetade i skogen fick högre lön och bättre arbetsmiljö. 

 

Skogspolitiken var aktiv. Vid seklets mitt beslutades en ny lag om att skogsbruket skulle 

vara uthålligt. Då menade man tillgången på virke och massaved och skogens tillväxt. 

 

Omkring 1970 kom miljöfrågorna in i skogsdebatten. Den tekniska utvecklingen gällde inte 

bara mekaniseringen – den innebar också flygbesprutning av lövsly. Och massafabrikerna 

släppte ut skadliga ämnen längs Östersjökusten som förgiftade bottnar och fisk. Den bio-

logiska mångfalden påverkades av det intensiva skogsbruket och listan på utrotningshotade 

fåglar och insekter växte. 

 

Forskningen gav ny kunskap om natur och miljö och nya lagar stiftades. Flygbesprutningen 

förbjöds och skogen fick miljömål som jämställdes med de mer ekonomiska produktions-

målen. Det var i början av 1990-talet. Den nya politiken och forskningen har börjat ge 

resultat. Skogsbrukarna är mer medvetna om naturhänsyn, antalet arter som ökar är fler än de 

som minskar, lövträden utgör lika stor andel som för 100 år sedan. Men många är missnöjda 

och klagar över att skogsbruket är för intensivt, hyggena för kala och markberedning och 

gödsling en styggelse. 

 

Därmed är vi framme vid dagens verklighet och debatt. Hur ska vi använda den svenska 

skogen – och vem är det som bestämmer? 

 

Först kan vi konstatera att skogen fortfarande spelar en viktig roll för Sveriges ekonomi och 

därmed för den välfärd som idag tas för självskriven. 

 

Skogsindustrin står för ca 10 procent av svensk industris sysselsättning och export. Värdet av 

exporten är över 120 miljarder kronor per år. Sverige är världens tredje största exportör av 

papper, massa och sågade trävaror. Så mycket som en fjärdedel av förbrukningen av 

pappersmassa i EU tillverkas i Sverige. Exporterar gör vi också till t.ex. Nordafrika, till 

Kina och Japan. Arbetstillfällena som skapas av skogsindustrin uppgår, om man räknar 

med underleverantörerna, till så där 200 000. 

 

Till skogens nytta kan vi också lägga dess insatser för klimatet. De växande träden tar upp 

koldioxid som genom fotosyntesen omvandlas till kolföreningar, med hjälp av vatten och 

solenergi. Koldioxiden lagras vidare i träprodukterna under hela deras livslängd. Det totala 

upptaget av koldioxid i svensk skog uppskattas till ca 60 miljoner ton per år. Det här är inga 

exakta siffror men storleksordningen är densamma som de årliga utsläppen av koldioxid i 

Sverige. Nytta för klimatet gör skogen också genom att ersätta fossila bränslen. Skogs-

baserade bränslen räcker till för uppvärmning av 2 miljoner småhus. Genom att bygga i trä 

kan vi minska användningen av cement som inte är så bra för klimatet. Textilier och nya 

material kan också framställas av förnybar råvara i stället för ändlig fossil. Drivmedel kan 

hjälpa oss att få en fossiloberoende fordonsflotta. 
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Argumenten för skogens produktiva användning är många och rationella. De talar till vårt 

förnuft och våra hjärnor. 

 

Men skogen berör oss också på andra sätt, våra känslor och våra hjärtan. Många är de 

svenska skalder som uttryckt sina och folkets känslor för skogen. 

 

Som Albert Viksten: 

”Du skog, du gav landet vad ingen gett, du har givit oss skönhet och ro, du givit oss gåvor 

som ingen sett och som bor i vår själ och vår tro…och guldet som bor bakom skrovlig 

bark skall giva oss bröd och bo.” 

 

Som Gustaf Fröding: 

”Min kära är såsom en smärt gran”, ”Du trotsiga tall som sträcker mot himlen din smärta 

topp, jag känner din stolta strävan, ditt anande starka hopp.” 

 

Som Verner von Heidenstam: 

”Skogarna som tempellunder, höga stilla utan sus, skymningsfulla som ett under.” 

 

Som Karin Boye: 

”Levande som vi och långt långt borta… Djupt oåtkomliga för tankar och för sinnen, fast 

er bark känns skrovligt god mot vår kind.” 

 

Som Harry Martinsson: 

”Nu börjar skogarna öva vinden att tala granspråk i ödemarken”. 

 

Och som Tomas Tranströmer: 

”Den som ligger på rygg under de höga träden är också däruppe. Han rännilar sig ut i 

tusentals kvistar.” 

 

Det är djupa, ursprungliga känslor som lever i den svenska folksjälen och som vi nog alla 

känner igen, oavsett om vi är skogsägare, skogsbrukare, jägare eller bara vandrar, njuter av 

stillheten eller plockar bär och svamp. Det är känslor som står i nära samklang med vår 

svenska allemansrätt och de unika möjligheterna att vistas i skog och mark som den ger. 

 

Är det då möjligt att dessa olika förväntningar på skogen kan uppfyllas samtidigt? Kan 

skogen fortsätta att leverera ekonomiska värden på basis av vetenskap och beprövad 

erfarenhet och dessutom bevara sin plats i vårt hjärta? 

 

Jag är övertygad om att det ska gå. Med hjälp av tekniken och forskningen kan vi finna 

lösningar. Debatten kommer att fortsätta med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som 

självklar arena. 

 

 

Kerstin Niblaeus 
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Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander 
 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2016 

 

 

Akademiens 203:e verksamhetsår 
 

 

Ers Kungliga Höghet 

Ers Excellens 

Herr Statsråd 

Hedersledamöter 

Akademiledamöter 

Nya ledamöter 

Pristagare 

Ärade gäster 

 

 

 

 

År 2015 var Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 203:e verksamhetsår sedan starten 

1813. KSLA är en mötesplats för de areella näringarna – eller, som vi ofta säger, de gröna 

näringarna. Vi arbetar genom obunden dialog och oberoende analys med frågor som berör 

alla och intresserar många. Till exempel mat, klimat och skog som ju är årets tema. 

 

Under 2015 genomförde vi ett 50-tal utåtriktade, mycket välbesökta, aktiviteter. Jag börjar 

med några exempel från varje avdelning:  

 

Allmänna avdelningen arrangerade akademisammankomsten i februari med titeln Ledande 

landsbygd. Det hade fokus på relationer mellan stad och land, och behovet av en skarpare 

landsbygdspolitik. 

 

Allmänna avdelningen ansvarade också, i samarbete med SIANI, för ett seminarium i Malmö 

med titeln S.O.S. – Save our Soils. FN utsåg 2015 till Jordarnas år och seminariet handlade 

om de allvarliga globala hoten mot odlingsjordarna. 

 

Jordbruksavdelningen höll i februari ett seminarium med titeln Protein, protein och mera 

protein – ett näringsämne på gott och ont. Protein är ett näringsämne som blivit starkt 

uppmärksammat de senaste åren. Många lider brist på protein. Andra får i sig mer än 

tillräckligt. 

  



7 

 

 

 

 

 

Vid akademiens aprilsammankomst ansvarade Jordbruksavdelningen för överläggnings-

ämnet Svensk mat på världens fat. Om svensk livsmedelsstrategi och konkurrens på en global 

marknad. Det hade direkt koppling till det pågående arbetet med en nationell livsmedels-

strategi. 

 

Skogsavdelningen arrangerade akademisammankomsten i mars. Temat var KSLA tar pulsen 

på det nationella skogsprogrammet. Förväntningarna på innehållet i ett nationellt skogs-

program är stora och åsikterna om nyttan med det går isär. 

 

På senhösten genomförde avdelningen tillsammans med LRF Skogsägarna seminariet Nedåt 

eller uppåt för skogens mångfald? Syftet med det var att föra en diskussion kring hur det står 

till med den skogliga mångfalden – även här finns det många motstridiga meningar. 

 

Årets vårexkursion gick till brandfältet i Västmanland. Skogsavdelningen ansvarade för en 

mycket uppskattad och uppskakande resa till området för den våldsamma skogsbranden 

sommaren 2014. 

 

Akademiens historiska verksamhet slutförde under året ett antal bokprojekt. Det mest 

uppmärksammade blev boken Bergius Tal om läckerheter – ett tal som Bengt Bergius höll 

som preses för Kungliga Vetenskapsakademien 1780. Det är ett riktigt praktverk som 

tilldelades två olika priser av Måltidsakademin: dels i kategorin Historisk måltidslitteratur, 

dels Bäst alla kategorier! 

 

 

Vi har infört några nyheter under året. 

 

Det var till exempel premiär för KSLA:s Wallenbergseminarium. När vi fyllde 200 år fick 

akademien, som säkert många vet, en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för 

att finansiera en serie gästprofessurer av högsta internationella kaliber. Ian Fleming, som är 

forskare i världsklass i frågor om vilda fiskpopulationer, blev utsedd till vår allra första 

Wallenbergprofessor. Han var också huvudtalare vid det första Wallenbergseminariet, som 

hade titeln Salmon and their management – new perspectives under changed conditions. 

I år ser vi fram emot ett skogsanknutet Wallenbergseminarium, med professor Dan Binkley 

som motor. 

 

En annan premiär var Håstadiusseminariet på SLU i Alnarp. Tidigare ledamoten Birger 

Håstadius och hans hustru Ullas testamente innehöll en donation till akademien som innebär 

att vi vartannat år kan dela ut Håstadiuspriset för framstående insatser för utvecklingen av 

svensk växtodling. Den förste pristagaren var Dave Servin som ansvarade för ett seminarium 

i oktober på temat Optimerad spannmålsodling. 

 

Ytterligare en ny aktivitet under året var KSLA:s Miljöseminarium. Akademiens ambition är 

att årligen genomföra ett miljöseminarium för att sätta fokus på aktuella miljöfrågor inom 

akademiens verksamhetsfält. Det första, om ekosystemtjänsternas betydelse, hölls i 

november och hade titeln Bruka utan att förbruka – om konsten att föda en värld utan att 

förstöra den. 

 

Genom samverkan inom den europeiska organisationen för lantbruksakademier, UEAA, har 

vi fått EU-kommissionens godkännande för att driva ett Horizon 2020-projekt tillsammans  
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med universitet, forskningsinstitut, akademier och företag i tio europeiska länder. Det 

handlar om att analysera och utveckla sensoranvändning i mjölkkostallar för bättre djur-

välfärd och som stöd för mjölkföretagares beslut. Våra partners i projektet är SLU, Hus-

hållningssällskapen och Växa Sverige. 

 

Agrar- och skogshistoria är en stor och viktig del i KSLA:s arbete. Vi har organiserat om den 

verksamheten och har nu en enhet för Bibliotek, arkiv och historiska projekt, förkortat 

BAHP. Vi vill integrera den historiska verksamheten mer i akademiens övriga verksamhet 

och anpassa den till omvärldens efterfrågan. 

 

Akademiens har två donationsgårdar, Enaforsholm och Barksätter, där vi genomfört en del 

förändringar under 2015. 

 

På Enaforsholm har vi nu en renodlad bolagsstyrelse som koncentrerar sig på den affärs-

mässiga driften av Fjällgården. Akademiagronomen Magnus Stark – kvällens toastmaster! – 

är vd på deltid. Den rena fastighetsförvaltningen åligger en separat styrelse. 

 

Barksätter fick under året en ny och mycket engagerad jordbruksarrendator och styrelsen för 

Barksätter har arbetat intensivt med att utreda möjligheten att bygga ett nytt stall för 

betesdjur på gården. Om planerna går i lås så kan en ny byggnad vara på plats till höstens 

installning.  

 

 

Vi ser många möjligheter och fördelar med aktiva kontakter med våra syster-

akademier. 

 

Under 2015 startade KSLA tillsammans med Vitterhetsakademien ett fyraårigt trädgårds-

historiskt projekt som har till syfte att publicera ett bokverk i två volymer om trädgårdar och 

trädgårdsodling i Sverige ur ett kulturhistoriskt perspektiv.  

 

Ledamöter i KSLA och Konstakademien har i ett år samarbetat på temat ”Konsten, män-

niskan och landskapet i förändring”. Idén är att våra två akademiers olika typer av kunskaper 

kan ge oss en ny och mer nyansrik syn på landskapet. Det handlar om naturliga och mänsk-

liga processer, som landhöjningen, skogens återhämtning efter en brand, människors och 

djurs rörelser genom landskapet, koncentrationen till städer och större gårdar och så vidare. 

 

Tillsammans med Dramaten, Vetenskapsakademien, Örlogsmannasällskapet och Krigs-

vetenskapsakademien planerar vi en Dramatenföreställning i april som ska bli vår 

gemensamma uppvaktning av Hans Majestät Kungen när han fyller 70 år – men det 

ska ju bli en överraskning! 

 

 

Akademiens verksamhet finansieras till stora delar av avkastningen från vårt kapital och från 

en del av de stiftelser vi förvaltar. Vi har ett relativt högt avkastningskrav som vi måste 

balansera mot ett inte alltför högt risktagande och det kräver aktiv kapitalförvaltning. Med 

dagens extremt låga räntor är kvaliteten på vår kapitalförvaltning i realiteten av mycket stor 

betydelse för om vi ska kunna driva en framgångsrik verksamhet. Här har vår mycket 

kompetenta Ekonominämnd en nyckelroll. 
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Vi brukar säga att ”ledamöterna är akademiens viktigaste resurs”. Vår organisation är också 

byggd för att ett ledamotsstyrt arbete. På övergripande nivå utgår verksamheten från den 

fyraåriga verksamhets- och inriktningsplan som presesparet har arbetat fram. Akademiens 

kollegium, styrelsen, fastställer en årlig verksamhetsplan vid varje decemberkollegium. Den 

planen baseras främst på de planer som ledamöterna i våra tre avdelningar arbetar fram för 

det kommande året. Det egentliga arbetet genomförs sedan i avdelningarnas olika 

kommittéer.  

 

Vid sidan avdelningarna och kommittéerna tillsätter akademien ibland arbetsgrupper för att 

analysera och bearbeta specifika frågor. En sådan arbetsgrupp har under 2015 arbetat inten-

sivt med några mycket svåra men viktiga frågor – de om djurskydd och hur det svenska 

lantbruket ska kunna öka sin konkurrenskraft. Arbetsgruppen lämnade en rapport till 

ansvarig minister och statssekreterare strax före jul. 

 

Syns vi inte så finns vi inte, brukar man säga. I december fastställde kollegiet en kommuni-

kationspolicy som placerar det huvudsakliga kommunikationsarbetet ute i våra kommittéer 

och arbetsgrupper. Tanken är att ledamöter och kommittémedlemmar på så sätt får ansvar för 

att nå våra målgrupper genom att integrera kommunikationsinsatser i sin aktivitetsplanering. 

 

 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla ledamöter som lägger ner stort och ideellt 

arbete i kommittéer, nämnder, avdelningar, i kollegiet och på andra sätt. Jag vill också tacka 

alla andra, icke ledamöter, som bidrar med sitt arbete och sin kompetens till akademiens 

nytta. 

 

Allra sist vill jag framföra ett mycket varmt tack från alla oss på kansliet och alla ledamöter 

till vårt avgående presespar, Kerstin Niblaeus och Bo Andersson. Ni har gjort ett fantastiskt 

arbete! Samtidigt hälsar jag vårt nya presespar, Lisa Sennerby Forsse och Björn Sundell, 

varmt välkomna. Det ska bli spännande att få arbeta med er! 

 

Tack! 

 

 

Carl-Anders Helander 

  



10 

 

 

 

 

Högtidstalet, professor Annika Nordin 
 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2016 

 

 

På spaning efter framtidens skogsbruk 
 

 

Ers Kungliga Höghet 

Ers Excellens 

Herr Statsråd 

Hedersledamöter 

Akademiledamöter 

Nya ledamöter 

Pristagare 

Ärade gäster 

 

 

 

 

Hur kommer vi att bruka vår skog i framtiden? Som ledare för Sveriges genom tiderna 

största forskningsprogram om skogen och skogsbruket, forskningsprogrammet Future 

Forests vid Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Skogforsk och Umeå universitet, 

har jag haft förmånen att brottas med denna fråga under flera år. 

 

Precis som Preses redan konstaterat finns många stora förväntningar på skogen och 

skogsbruket. Förväntningarna ställs på att skogen ska bidra med ekonomiska, ekologiska 

likaväl som sociala värden. Utmaningen är att rymma alla dessa stora förväntningar i en och 

samma skog. Detta i en tid och i en omvärld som präglas av konflikter och migration, samt 

hotbilder kopplade till klimatets förändring.  

 

Vad gäller framtiden för skogen och skogsbruket här i Sverige så är den inbäddad i våra 

tidigare erfarenheter och i våra förväntningar på framtiden. 

 

Inom det skogliga området finns en lång tradition av att basera förutsägelser om framtiden på 

kunskap om hur det tidigare varit. Så kallade skogliga ”outlook studies”, utblicksstudier på 

svenska, har gjorts regelbundet sedan 1950-talet. De projicerar efterfrågan på råvaror och 

produkter, tillgång på desamma samt prisutvecklingen. De görs främst av FAO i samarbete 

med UNECE för den globala skogssektorn, men vissa länder, som Finland och USA, har 
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även gjort liknande studier på det nationella planet. I Sverige har vi våra skogliga konse-

kvensanalyser, den senaste gjordes i fjol. De är bra men begränsade till förutsägelser om 

landets tillgång på skogsråvara. 

 

Under senare år har de kvantitativa utblicksstudierna för skogsbruket även kritiserats för sin 

bristande förmåga att kunna förutse strukturella förändringar som på avgörande sätt kan 

komma att påverka skogssektorn. Det hänger ihop med att den verklighet som skogsbruk 

idag bedrivs i blir alltmer komplex och sektorsövergripande. Skogssektorn påverkas i allt 

större omfattning av klimatförändringen likaväl som av politiken som omgärdar klimat- och 

energiområdet, av teknologisk utveckling inom till exempel biokemi- och nanofiberområ-

dena, och av förändrade värderingar och attityder till skogsbruk bland samhällsmedborgare. 

Inget av detta går på ett bra sätt att fånga i framtidsbilderna som projiceras i de traditionella 

kvantitativa utblicksstudierna. 

 

För att bättre kunna förutse strukturella förändringar som skogssektorn kan komma att stå 

inför, har det man kallar kvalitativa framtidsstudier under ungefär de fem senaste åren fått 

allt större uppmärksamhet. Dessa studiers styrka är att de kan fånga våra förväntningar på 

framtiden och utgår alltså ifrån att sådana förväntningar bär kraft som kan leda till struktu-

rella förändringar. Än så länge finns dock relativt få genomförda studier.   

 

I Future Forests ägnar vi oss åt både kvantitativa utblicksstudier och åt kvalitativa framtids-

studier. De kvantitativa utblicksstudierna projicerar framtiden genom att skriva fram på-

gående trender. De kvalitativa framtidsstudierna söker fånga de förväntningar på framtiden 

som har nog kraft att leda till förändring. 

 

Resultat från de kvantitativa utblicksstudierna visar att klimatförändringen redan har lett till 

och fortsättningsvis kommer att leda till ökad skogstillväxt i Sverige. Skogsbruket kommer 

att vara tvunget att hantera större risker för bland annat stormskador och utbrott av skade-

görare än idag, men modellerna pekar på att trots allt kommer skogen att växa bättre i det 

varmare klimatet. Mycket tyder också på att efterfrågan på skogsråvara kommer att följa 

tillgången, efterfrågan kommer alltså att öka på samma sätt som att tillgången ökar. Detta 

under förutsättning att vi fortsätter bruka skogen som vi gör idag. Om vi istället väljer att 

fördubbla arealen skog som undantas från skogsbruk så kommer inte tillgången på råvara att 

räcka till för den efterfrågan som kommer att finnas. Pågående analyser ska visa vilka 

indirekta effekter en sådan strategi kan komma att få. Alltså varifrån efterfrågad råvara 

kommer att tas om svenskt skogsbruk inte kan leverera den.  

 

Resultaten från en av Future Forests kvalitativa framtidsstudier, alltså studier som handlar 

om människors värderingar och attityder till skogsbruk, som just publicerats i Kungliga 

Vetenskapsakademiens tidskrift Ambio, visar på stora skillnader mellan skogssektorns olika 

aktörer om hur den önskvärda framtiden för skogen och skogsbruket ser ut. Bland annat 

önskar aktörer från miljö-, same- och friluftslivsorganisationer stora strukturella förändringar 

vad gäller både styrning och utförande av svenskt skogsbruk. 

 

Att det finns stora åsiktsskillnader mellan dessa intressentgrupper och de grupper som är 

utförare av dagens skogsbruk är dock ingen stor nyhet. Alla står ju som bekant sig själv 

närmast. Intressantare tycker jag det är att konstatera att det faktiskt också finns viktiga 

likheter i vad man önskar om framtidens skogsbruk. 
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Till exempel önskan om att utvecklingen av den svenska landsbygden bör prioriteras högre 

av politiken än vad som görs idag. Och att det finns stor potential i att det utvecklas nya 

högteknologiska produkter av skogsråvaran. Dessutom vore det önskvärt med ett mer diver-

sifierat skogsbruk, helt enkelt att alternativ till det traditionella trakthyggesskogsbruket i 

framtiden operationaliseras i större skala än vad som sker idag.  

 

Landsbygdsutveckling, produktutveckling samt skogsskötselutveckling är alltså områden 

som prioriteras av de svenska aktörerna, av skogsägare likaväl som av miljöaktivister, skulle 

man kunna säga.  

 

Men låt oss även borra lite i skillnaderna.  

 

En viktig faktor som har stort inflytande över våra förväntningar på framtiden och därmed 

också stor potential att orsaka strukturella förändringar av skogsbruket, är allmänhetens 

värderingar och attityder till skogsbruk. 

 

I sammanhanget kan det vara bra att ha klart för sig skillnaden mellan värderingar och 

attityder. Lite förenklat kan man säga att en värdering är en grundläggande uppfattning, 

medan en attityd är inlärd eller upplevd. Attityder hos människor är alltså mer föränderliga 

än värderingar. 

 

En fundamental klyfta vad gäller värderingar till skogsbruk är den som finns mellan skogens 

instrumentella och inneboende värden. Man kan säga att dessa två värdegrunder styr 

människors ställningstaganden till att skogen främst ska brukas, eller att skogen främst ska 

bevaras.  

 

Ibland sägs det att urbaniseringen är en kraft som verkar för en värdegrundsförskjutning i 

riktning mot skogens inneboende värden. Det vetenskapliga stödet för detta påstående är 

dock svagt. Urbanisering är helt enkelt en för komplex process för att kunna leda till sådana 

generella värdegrundförskjutningar.  

 

Samhällskontexten är dock en viktig påverkansfaktor, och betyder till exempel att befolk-

ningen i länder eller regioner där aktivt skogsbruk är viktigt för ekonomin är mer positiva till 

skogsbruk än människor i länder eller regioner där skogsbruk inte i stor utsträckning bidrar 

till ekonomin. 

 

Detta bygger förstås på att befolkningen har vetskap om på vilket sätt och i vilken omfatt-

ning skogsbruk bidrar till samhällets ekonomi och välfärdsutveckling.  

 

Möjligen är det så att urbaniseringen utgör en utmaning för spridningen av denna vetskap, 

men att detta ibland och av vissa debattörer misstolkas som en förskjutning av värdegrunden 

från de instrumentella mot de inneboende värdena. 

 

Attityder till skogsbruk är som redan sagts mer föränderliga än värderingarna och påverkas 

både av kunskap och av praktisk erfarenhet. En ny studie angående den svenska allmän-

hetens attityder till olika skogsskötselmetoder är intressant, inte minst med tanke på den 

livliga media- och twitterdebatt som sedan en tid pågått om trakthyggesskogsbruket. 
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Studien visar att gallring är den skötselåtgärd den svenska allmänheten överlag är mest 

positiv till. Angående kalhyggen är uppfattningen tudelad, 38 procent av de svarande är 

positiva till kalhyggen medan 33 procent är negativa. Övriga 29 procent är varken positiva 

eller negativa, vilket också betyder att de är lätt påverkbara med utbildning eller opinions-

bildning. En liknande tudelning fanns bland de svarandes inställning till att lämna död ved i 

skogen som en naturvårdsåtgärd, 36 procent av de svarande var positiva medan 41 procent 

var negativa, övriga indifferenta. 

 

Den nya forskning ägnad läget för framtidens skogsbruk här i Sverige som jag här har rap-

porterat går att sammanfatta med att konstatera att med en biofysisk utgångspunkt är läget 

för skogsbruket gott, tillgången och efterfrågan på svensk skogsråvara kommer att öka och 

går dessutom hand i hand. Värdegrundsförskjutningar och attitydförändringar hos med-

borgarna riskerar dock att kunna urholka skogsbrukets legitimitet. Att frågor om skogsbruk 

engagerar medborgarna demonstreras inte minst i de starkt tudelade uppfattningarna om 

skogsskötsel jag just redogjort för. 

 

Men även det som just nu pågår internationellt har påverkanspotential på det svenska 

skogsbruket. Det jag främst har i åtanke är två viktiga internationella skoghändelser från året 

som just gått: 

 

Klimatavtalet som undertecknades i Paris för dryga månaden sen benämns som världens 

genom tidernas största diplomatiska succé och ska resultera i att den pågående klimat-

förändringen begränsas till plus 1,5 grad. Skogen har i avtalet tilldelats en viktig roll som 

sänka för atmosfärens koldioxid och via REDD+ hoppas man nu att skydd av främst tropisk 

skog ska kunna operationaliseras och finansieras i stor skala. 

 

(För er som inte känner till REDD+ så betyder förkortningen ”reducing emissions from 

deforestation and forest degradation”.) 

 

Till skillnad från den tydliga roll skogen tilldelades i klimatavtalet är rollen för skogen mer 

luddig i FN:s nya mål för hållbar utveckling. Det finns alltså numer 17 mål för hållbar 

utveckling, men det är bara ett av dessa, det som handlar om ”livet på land” som explicit 

nämner skogen. Målet är att skydda, återställa och främja en hållbar användning av terrestra 

ekosystem, att hållbart förvalta skog, att bekämpa ökenspridning, att stoppa markförstöring 

och att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Det är alltså mycket mer än skog som ryms 

inom detta ambitiösa mål. Man kan också konstatera att även om skog nämns explicit endast 

i detta mål, så är livskraftig skog en nyckelförutsättning för flera av de andra målen, till 

exempel för målet som handlar om att utrota fattigdom, för målet som handlar om tillgången 

på friskt vatten för alla, för målet som handlar om att motverka klimatförändringen, för att 

nämna några viktiga exempel. 

 

Internationellt har under året som gått alltså lyfts fram och överenskommits om skogens roll 

som kolsänka och skogens roll för fattigdomsbekämpning och välfärdsutveckling. Globala 

överenskommelser blir verksamma först när de implementeras regionalt och lokalt, och det 

återstår ännu att se hur dessa globala utfästelser kommer att implementeras av skogsbruket i 

EU och i Sverige. 

 

Min inledande fråga om hur vi kommer att bruka skogen i framtiden har förstås inget enkelt 

svar. Jag har redogjort för tre viktiga påverkansfaktorer som alla kommer att vara med och 

  



14 

 

 

 

 

 

dana framtidens skogsbruk i Sverige. Dessa är förbättrad skogstillväxt tack vare klimat-

förändringen, förändrade värderingar och attityder till skogsbruk bland medborgarna, samt 

den internationella skogspolitiken. 

 

Det under fjolåret igångsatta arbetet med ett nationella skogsprogram kommer att beakta 

samtliga dessa faktorer. 

 

Jag, liksom många med mig, har stora förväntningar på det nationella skogsprogrammet. Inte 

minst för att bringa reda i den målinflation som det ibland påpekats råder inom det skogs-

politiska området. Politiken vill mycket med skogen, och målen som formulerats är många 

och ibland svårförenliga. Resultatet har blivit att politiken stannar vid att formulera målen, 

medan politik för implementering av dem kan utebli. 

 

Men betyder detta nödvändigtvis att vi måste prioritera och göra avvägningar mellan skogens 

olika värden? Jag är mer optimistisk än så och tror istället att med rätt kunskap kan vi faktiskt 

få skogen att räcka till. Den kunskap jag då menar är inte bara den ”vanliga” inomveten-

skapliga, utan även den som finns i gränssnitten mellan olika vetenskapsdiscipliner – den 

tvärvetenskapliga kunskapen. Och den kunskap som finns i gränssnittet mellan vetenskap 

och praktik, den så kallade transdisciplinära kunskapen.  

 

Tvär- och transdisciplinär kunskap har inte alltid en självklar plats inom våra traditionellt 

organiserade lärosäten, men fler och fler röster hörs i den vetenskapliga debatten om värdet 

av dessa arbetssätt för att lösa komplexa samhällsproblem. I Sverige är stiftelsen för miljö-

strategisk forskning, Mistra, banbrytande på området att finansiera tvär- och transdisciplinär 

forskning.  

 

För framtidens skogsbruk kan ny kunskap sprungen ur tvär- och transdisciplinära gränssnitt 

bidra till att framtidens skogsbruk kommer att handla om att effektuera modeller som 

samtidigt tar tillvara skogens många olika värden och ekosystemtjänster.  

 

För att nå ända fram krävs att vi gör fortsatta genuina och stora ansträngningar att utveckla 

excellent samverkan som möjliggör forskningssamarbeten mellan akademi, näringsliv och 

samhälle. Bara då kommer vi att klara att ta tillvara den stora utvecklingspotential och den 

kraft som finns i tvär- och transdisciplinär kunskapsutveckling för framtidens skogsbruk.  

 

Jag vill således avsluta med att konstatera att Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med 

sin mer än 200-åriga historia, för oss verksamma inom den areella samhällssektorn, har en 

fortsatt unik roll att spela – som oberoende nätverksorganisation och som kreativ mötesplats 

för kunskapsutveckling och kunskapsdelning mellan akademi, näringsliv och samhälle. 

 

 

Annika Nordin 


